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การศึกษาวิจยัครั> งนี>  มีวตัถุประสงค์ 1) เพื'อศึกษาปัจจยัที'มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 2) เพื'อศึกษาปัจจยัที'มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ตจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา รายได ้และอาชีพ 3) เพื'อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

ราคา และการส่งเสริมการตลาด ที'มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์

ผ่านอินเตอร์เน็ต 4) เพื'อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ ปัจจยัวฒันธรรม ปัจจยัดา้น

สงัคม และปัจจยัส่วนบุคคล ที'มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผา่น

อินเตอร์เน็ต    

โดยทาํการวิจยัแบบไม่ทดลอง ซึ' งใชแ้บบสอบถามทาํการเก็บขอ้มูลจากประชากรทั^ง

เพศชายและหญิง จาํนวน 400 ชุด สถิติที'ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี' ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี'ย และค่าส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ย สถิติการทดสอบแบบ t-

test  สถิติความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการถดถอยพหุคูณ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาย ุรายได ้อาชีพทีIแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ที'แตกต่างกัน ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด และปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและ

โทรทศันผ์า่นอินเตอร์เน็ต ที'แตกต่างกนั 
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This research study aims to 1) To Factors that influences online audience’s video 

content consumption.  2) To Factors that influences online audience’s video content 

consumption classified by gender, age, educational level, income, and occupation.  3) To 

study Marketing Mix included Products, Price and Promotion which affect the decision 

in choosing online content consumption. 4) To study Consumer Behavior, included 

Cultural factors, Social factors, and personal factors which affect the decision in choosing 

online content consumption. 

By conducting an untested research (Non-Experimental Design) by using the 

questionnaire method. (Questionnaire) We collected the data from a sampling population 

of 400 males and females.  

The hypothesis testing found that age, income and occupation of the online video 

streaming audiences are different.  These factor affects the decision of the audience on 

choosing a particular type of content amongst the pool of streaming content available 

online. The different Marketing Mix and Consumer Behavior is personal in nature and 

influences the decision of an individual in choosing streaming content to watch.  
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บทนํา 

 

1. ปัญหาและความสําคญัของปัญหา 

จากการพฒันาดา้นเทคโนโลยทีี'มีความกา้วหนา้สูง และพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ทาํ

ให้ปัจจุบนัผูค้นทั'วโลกสามารถเชื'อมโยงถึงกนัได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเรื' องการ

ติดต่อสื'อสาร การสืบคน้ แลกเปลี'ยนขอ้มูล การติดตามสถานการณ์ปัจจุบนัที'เกิดข̂ึนในอีก

ทวีป โดยการแลกเปลี'ยนขอ้มูล และติดตามข่าวสารเหล่าน̂ีอาศยัตวัเชื'อมเครือข่ายภายใต้

มาตรฐานเดียวกนัที'เรียกว่า “อินเตอร์เน็ต” โดยเฉพาะการเสพสื'อและความบนัเทิง ที'

สมยัก่อนการเสพผา่นสื'อต่าง ๆ ผูค้นเริ'มจากการรับฟังเสียงผา่นเครื'องรับวิทย ุและเครื'อง

เล่นแผ่นเสียง ต่อมาสามารถรับชมความบันเทิงได้จากการรับชมภาพและเสียงผ่าน

เครื'องรับโทรทศัน์ จนกระทั'งผูค้นนิยมเสพสื'อผา่นโทรทศัน์ และมีการพฒันาเทคโนโลยี

มากข̂ึน ระบบการส่งสัญญาณจึงเปลี'ยนมาเป็นระบบดิจิตอล ซึ' งเป็นระบบโทรทศัน์ที'ใช้

ในปัจจุบนัน̂ี แต่พฒันาการทางเทคโนโลยมีีผลต่อพฤติกรรมการรับชมของผูช้มทีวีทั'วไป 

เมื'อการสื'อสารและอินเทอร์เน็ตบรอดแบนดมี์ความรวดเร็วมากข̂ึน ส่งผลใหช่้องทางการ

รับชมรายการโทรทศัน์และคอนเทนต์ต่าง ๆ ไม่ได้ถูกจาํกดัไวเ้พียงแค่การรับชมทาง

โทรทัศน์เท่านั^ น บริการ OTT (Over The Top) หรือ บริการส่งผ่านข้อมูล ทั^ งรูปแบบ

ขอ้ความ เสียง หรือภาพ ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต กลายเป็นอีกทางเลือกที'เกิดข̂ึนและ

ไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเนื'องทั'วโลก สาํหรับกลุ่มผูใ้หบ้ริการหลกัของวดีีโอสตรีมมิ'งแบบ 

SVOD ในไทยนั^น Netflix เป็นผูใ้ห้บริการรายใหญ่ที'เขา้มาทาํตลาดในประเทศไทยดว้ย

การจบัมือกบัผูผ้ลิตคอนเทนต์รายใหญ่ของไทยหลายรายผลิตซีรีส์ไทยออกอากาศใน

ช่องทาง Netflix เท่านั^น ในขณะที'กลุ่มผูใ้ห้บริการแบบการรับชมสดในไทยนั^น ไดแ้ก่ ผู ้

ใหบ้ริการผา่นแอพพลิเคชั'น เช่น AIS Play, LOOX TV และ True ID เป็นตน้ โดยแต่ละเจา้

มีรายการหลายหลายรูปแบบ รวมทั^ งราคาสําหรับการสมคัรสมาชิกที'แตกต่างกันไป 

รวมถึงการจดัทาํโปรโมชั'นเพื'อดึงดูดความสนใจ แต่สิ' งใดบา้งที'แอพพลิเคชั'นเหล่าน̂ี

สามารถตอบโจทยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งนั^น เป็นสิ'งที'ผูว้ิจยัใหค้วามสนใจและศึกษาคน้ควา้ โดย

มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน̂ี 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื'อศึกษาปัจจยัที'มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผา่น

อินเตอร์เน็ต 

2. เพื'อศึกษาปัจจยัที'มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผา่น

อินเตอร์เน็ตจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ 

3. เพื'อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา และการส่งเสริม

การตลาด ที' มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมสื' อวิ ดีโอและโทรทัศน์ผ่าน

อินเตอร์เน็ต 

4. เพื'อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ ปัจจยัวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม และ

ปัจจยัส่วนบุคคล ที'มีผล 

 

3. สมมตฐิานการวจิยั 

1. ประชาการที'เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพต่างกนั ทาํใหก้ระบวนการ

ตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวดีิโอและโทรทศันผ์า่นอินเตอร์เน็ตต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดอันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวดีิโอและโทรทศันผ์า่นอินเตอร์เน็ต 

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยั

ส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมสื' อวิ ดีโอและโทรทัศน์ผ่าน

อินเตอร์เน็ต 

 

4. ขอบเขตการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากรที'จะทาํการศึกษา จะใชต้ารางสาํเร็จรูปของยามาเน่ ทาโร่ ณ 

ค่าระดบัความเชื'อมั'น 95% และค่าความคลาดเคลื'อนที'ยอมรับได ้5% โดยขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งประชากรที'จะทาํการสุ่มศึกษาอยูที่' 400 คน 

2. ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา การวิจับฉบับน̂ีจะทาํการเก็บข้อมูลเพื'อศึกษาโดย

แบบสอบถาม 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษา จะทาํการสํารวจโดยแบบสอบถามในช่วง

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 
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5. นิยามศัพท์ 

1. วิดีโอสตรีมมิ'ง คือ การนําขอ้มูลในรูปแบบ ของภาพและเสียงส่งผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต โดยใช ้Bandwidth เพียงเลก็นอ้ยก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสด

ไดท้ั'วโลก 

2. ประชากรศาสตร์ คือ ปัจจยัต่าง ๆ ที'เป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะ

ประชากรที'อยูใ่นตวับุคคลนั^น ๆ 

3. ส่วนประสมทางการตลาด คือ แนวคิดการวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของสินคา้

และบริการในดา้นการตลาดที'นาํมาวเิคราะห์ทางธุรกิจ 

4. พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษาปัจเจกบุคคล และกระบวนการที'บุคคลใช้

เลือกสรรรายการเพื'อสนองความตอ้งการ  

5. กระบวนการตัดสินใจซื�อ คือ กระบวนการตดัสินใจที'ผ่านกระบวนการ และ

ทางเลือกต่าง ๆ ที'เกิดจากมีความตอ้งการสินคา้หรือบริการ 

6. กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) ระดบัการศึกษา 

4) รายได ้

5) อาชีพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- การส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและ

โทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 

- รับรู้ปัญหา 

- แสวงหาขอ้มูล 

- ประเมินผลทางเลอืก 

- ตดัสินใจซ̂ือ 

- พฤติกรรมภายหลงัการซ̂ือ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

- ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

- ปัจจยัดา้นสังคม 

- ปัจจยัส่วนบุคคล 
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7. ประโยชน์ที'ได้รับจากการวจิยั 

1. ไดศึ้กษาปัจจยัที'ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและ

โทรทศันผ์า่นอินเตอร์เน็ต 

2. ไดศึ้กษากระบวนการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวดีิโอและโทรทศันผ์า่นอินเตอร์เน็ต 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที'เกี'ยวข้อง 

 

1. แนวคดิและทฤษฎด้ีานลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร (2558) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี'ยต่อเดือน เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วน

ตลาดที'สําคญั ซึ' งสามารถนําไปใช้ในการกาํหนดตลาดเป้าหมายขององค์กรได้อย่าง

เหมาะสม 

Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมายของ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์วา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลเกี'ยวกบัตวั

บุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดใ้หค้วามหมายว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ใชข้อ้มูล

ดา้นประชากรศาสตร์ แบ่งส่วนตลาดใหมี้ประสิทธิผลในการกาํหนดตลาด และง่ายต่อการ

วดั  

 ดังนั�น ผู้วิจัยจึงให้ความหมายของลักษณะประชากรศาสตร์ว่า คุณลักษณะของ

ประชากรที'แตกต่างกัน ก็จะส่งผลให้พฤติกรรมและการตัดสินใจมีความแตกต่างด้วย

เช่นกนั โดยสามารถนําลกัษณะประชากรศาสตร์ไปกาํหนดทิศทางของกลุ่มเป้าหมายของ

วิดีโอและคอนเทนท์ออนไลน์ว่ามุ่งเป้าไปยังกลุ่มใด หรือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกสู่

ตลาดที'เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายที'กาํหนดจากลกัษณะประชากรศาสตร์ได้ 

 

2. แนวคดิและทฤษฎด้ีานส่วนประสมการตลาด 

Kotler (1997: ��) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรหรือ

เครื'องมือทางการตลาดที'สามารถควบคุมได ้ 
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เสรี วงษม์ณฑา (� ¡�: ¢¢) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ การมีสินคา้ที'

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในราคาที'ยอมรับได ้และลูกคา้ยนิดีจ่ายเพราะ

คุม้ค่า 

วิเชียร วงศณิ์ชชากุล และคณะ (2552: 25) ส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นหวัใจ

สาํคญัของการบริหารการตลาด ถูกใชเ้พื'อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

 ดังนั�น ผู้วิจัยจึงให้คําจํากัดความของส่วนประสมการตลาด ว่าเป็นเครื'องมือที'

สามารถนํามาวัดประสิทธิภาพ ประเมินผล และวิจัยในการทําการตลาด ทั�งทางด้าน

ผลิตภัณฑ์ การวางแผนจําหน่าย การเลือกสื' อโฆษณา และกําหนดราคา ให้เหมาะกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

 

3. แนวคดิและทฤษฎด้ีานพฤตกิรรมผู้บริโภค 

Schiffman and Kanuk (¢�£¤) ไดก้ล่าวว่าเป็นพฤติกรรมที'ผูบ้ริโภคแสดงออก ไม่

วา่จะเสาะหา ซ̂ือ ใช ้ผลิตภณัฑ ์บริการ ซึ' งผูบ้ริโภคคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของ

ตนได ้ 

 นิเวศน์ ธรรมะ (�  �, อา้งถึงใน อจัฉริยา ทุ่งแจง้, 2560) ไดก้ล่าวว่าพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํในการซ̂ือและใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑน์ั^น ทั^งกระบวนการ

ภายในจิตใจและสงัคมภายนอกที'เกิดข̂ึนก่อนและหลงัการกระทาํนั^น ๆ 

นิตยา อัตตะนวพงศ์ (2552) ได้ให้คาํนิยามของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่า 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที'เกี'ยวขอ้งกับการซ̂ือผลิตภณัฑ์ โดยผ่านกระบวนการที'ต้อง

ตดัสินใจทั^งก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าว 

ดังนั�น พฤติกรรมผู้บริโภคในความหมายของผู้วิจัยคือ การกระทําที'ผ่านการ

ตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ จากประสบการณ์ ความคุ้นเคย และสภาพแวดล้อมรอบตัว 

รวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูล หรือรับสารจากบุคคลอื'น ๆ ที'ก่อให้เกดิกระบวนการตัดสินใจ

ในการเลือก ซื�อ ใช้ ผลติภัณฑ์ใด ๆ เพื'อตอบสนองต่อความต้องการ และความชื'นชอบของ

ตนเอง  
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4. แนวคดิและทฤษฎด้ีานการตดัสินใจซื�อ 

 (ฉตัยาพร เสมอใจ, �  ¥:¡¦ อา้งถึงใน ราช ศิริวฒัน์, 2560) กล่าววา่ กระบวนการ

ในการเลือกที'จะกระทาํสิ'งใดสิ'งหนึ' งจากทางเลือกต่าง ๆ ที'มีอยู่ ซึ' งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้ง

ตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ ซึ' งการเลือกสินคา้หรือบริการ

เกิดข̂ึนตามข้อมูลที'ผู ้บริโภคมีและข้อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น

กระบวนการที'อยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภคและเป็นกระบวนการที'สาํคญั  

กฤษณะ กสิบุตร (�  ¡: � อา้งถึงใน ณัฏฐ์สุดา นิลดาํ, 2560) อธิบายว่าการรับรู้

ปัญหาและความตอ้งการ คือ การที'ผูบ้ริโภคเห็นความแตกต่างของภาพพจน์ระหวา่งสภาพ

ที'น่าปรารถนากบัสภาพความเป็นจริง 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 145) อธิบายไวว้่าขั^นตอนการตัดสินใจ 

(Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขั^นตอนในการตดัสินใจโดยมีลาํดบักระบวนการ   

ขั^นตอน  

ดังนั�น กระบวนการในความหมายของผู้วิจัยคือ การกระทําที'ผ่านการศึกษา 

ค้นคว้าจากทั�งปัจจัยภายใน และภายนอก และตัดสินใจซื�อเพื'อสนองความต้องการของ

ตนเอง ที'จะก่อให้เกดิความพงึพอใจ หรือไม่พงึพอใจตามมา 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

1. การออกแบบการวจิยั 

การวิจยัคร̂ังน̂ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลา

ใดเวลาหนึ'งเพียงแค่คร̂ังเดียว โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื'องมือในการวจิยั 

2. ลกัษณะประชากร การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรที'ใชใ้นการศึกษาคร̂ังน̂ี ไดแ้ก่ ประชาชนทั'วไปทั^งเพศชายและหญิง

ที'รับชมสื'อวดีิโอ และรายการผา่นอินเตอร์เน็ต และเนื'องจากกลุ่มประชากรมีขนาด

ใหญ่มาก และไม่ทราบจาํนวนที'แน่นอน ดงันั^น การศึกษาคร̂ังน̂ีจะกาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งตามกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร ภายใตส้มมติฐานวา่ มีการกระจายตวั

แบบปกติ โดยใช้สูตรการคํานวณของ Yamane Taro โดยกําหนดค่าความ

แปรปรวนระดบัสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ที'ระดบัความเชื'อมั'น 95% และค่า
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ความคลาดเคลื'อนที'ยอมรับไดเ้ท่ากบั 5%  โดยจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยั

คร̂ังน̂ีอยู่ที' 385 คน อย่างไรก็ตาม เพื'อป้องกนัความผิดพลาดใด ๆ ที'อาจเกิดข̂ึน 

ผูว้ิจยัจึงเพิ'มแบบสอบถามสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งอีก 15 ชุด ทาํให้กลุ่มตวัอยา่งอยูที่' 

400 คน โดยใช้วิ ธีการเ ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยจะแจก

แบบสอบถามให้เฉพาะผูที้'เคยรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ต และ

ใชว้ิธีแจกแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพราะสามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ตวัอยา่งไดง่้าย สะดวก ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเกบ็ขอ้มูล 

3. เครื'องมือที'ใช้ในการวจิยั 

ในการวิจยัคร̂ังน̂ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม เป็นเครื'องมือหลกัในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม เพื'อกาํหนดกรอบแนวคิดสาํหรับ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวิจยัใน

ทุกดา้น สาํหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิจยัเชิงสาํรวจเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด มีคาํตอบใหผู้แ้บบสอบถามไดเ้ลือกตอบทั^งหมด 51 ขอ้ 

สรุปผลการวจิยั 

จากผลการศึกษาวิจยัพบกว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็น

เพศหญิงร้อยละ 57 และ เพศชายร้อยละ 53 กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี มากที'สุด 

มีค่าร้อยละ 57 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 25 โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับ

การศึกษาอยูใ่นช่วงปริญญาตรีมากที'สุด มีค่าร้อยละ 64 ตํ'ากว่าปริญญาตรี ซึ' งรายไดข้อง

กลุ่มตวัอยา่งอยูที่' 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน มากที'สุด มีค่าร้อยละ 28 ของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั^งหมด 

ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดที'มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อ

วิดีโอและโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ต พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี'ยอยูที่' 4.22 

ในระดบัความสาํคญัมากที'สุด ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉลี'ยอยูที่' 4.19 ในระดบัความสาํคญัมาก 

ดา้นราคา มีค่าเฉลี'ยอยูที่' 4.12 ในระดบัความสาํคญัมาก ตามลาํดบั 

ระดบัความคิดเห็นปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคที'มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อ

วิดีโอและโทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ต พบว่า ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล มีค่าเฉลี'ยอยูที่' 4.06 ใน



 11 

ระดบัความคิดเห็นมาก ดา้นสังคม มีค่าเฉลี'ยอยู่ที' 3.83 ในระดบัความคิดเห็นมาก  ดา้น

วฒันธรรม มีค่าเฉลี'ยอยูที่' 3.76 ในระดบัความคิดเห็นมาก ตามลาํดบั 

ระดบัความคิดเห็นกระบวนการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผ่าน

อินเตอร์เน็ต พบว่า ดา้นการตระหนักรับรู้ถึงปัญหา มีค่าเฉลี'ยอยู่ที' 4.12 ในระดบัความ

คิดเห็นมาก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล มีค่าเฉลี'ยอยู่ที' 4.09 ในระดบัความคิดเห็นมาก ดา้น

การประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี'ยอยูที่' 4.08 ในระดบัความคิดเห็นมาก ดา้นการตดัสินใจซ̂ือ 

มีค่าเฉลี'ยอยูที่' 3.97 ในระดบัความคิดเห็นมาก ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ̂ือ มีค่าเฉลี'ยอยูที่' 

3.94 ในระดบัความคิดเห็นมาก ตามลาํดบั 

ปัจจยัที'มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 

จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศที'แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ตโดยรวม อายทีุ'แตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ตที'แตกต่างกนั ทั^งโดยรวมและ

รายดา้น ระดบัการศึกษาที'แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและ

โทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ตโดยรวม รายไดที้'แตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกรับชมสื'อ

วิดีโอและโทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั และอาชีพที'แตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวดีิโอและโทรทศันผ์า่นอินเตอร์เน็ต ที'แตกต่างกนัในทุกดา้น 

ปัจจยัที'มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมสื'อวิดีโอและโทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 

จาํแนกตามส่วนประสมการตลาด พบว่า ทั^ง 3 ดา้นมีผลต่อการตดัสินใจ โดยเรียงลาํดบั

จากสูงสุดไปตํ'าสุด ไดด้งัน̂ี ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจยัคร̂ังน̂ี มีขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการวิดีโอสตรีมมิ'ง นาํไป

เป็นขอ้มูลและ เป็นประโยชน์ต่อการเขา้ถึงผูบ้ริโภค รวมถึงการวางแผนประชาสัมพนัธ์ 

และเลือกสรรรายการมานาํเสนอต่อผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน̂ี 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั^ง 3 ดา้นประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และ

ด้านการส่งเสริมการขายลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจทั^ งส̂ิน และเมื'อเรียงลาํดับตามค่า

สมัประสิทธิ©  (Beta Coeffcient) จากมากไปนอ้ย จะไดด้งัน̂ี 

1. ดา้นราคา เนื'องดว้ยมีผูใ้ห้บริการวิดีโอสตรีมมิ'งหลายรายทั^งเป็นผูใ้ห้บริการ

ของประเทศไทย และจากต่างประเทศที'มีการเขา้มาให้บริการในประเทศไทย 

ทาํให้การแข่งขนัดา้นราคาเพื'อดึงดูดใจผูบ้ริโภคมีความสําคญัเป็นอย่างมาก 

บางคร̂ังประเภทรายการมีความแตกต่างกนัไม่มาก ดงันั^น ราคาจึงเป็นส่วน

สําคญัอนัดบัแรก ๆ ที'ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั^น นกัการตลาด

ควรจดัทาํแพคเกจราคาที'มีหลากหลายราคาไวใ้หเ้ป็นตวัเลือกในการตดัสินใจ 

และมีความยดืหยุน่ในการปรับเปลี'ยนแพคเกจ ตลอดจนรูปแบบของแพคเกจที'

มีใหเ้ลือกตามความเหมาะสมกบั พฤติกรรมการใชง้าน 

2. ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูใ้ห้บริการวิดีโอสตรีมมิ'งควรทาํให้การเขา้ถึงแอพพลิเคชั'น 

หรือเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย แอพพลิเคชั'น หรือเวบ็ไซตมี์ความทนัสมยั เขา้ใจ

ง่าย ตวัหนังสือมีความชดัเจน เลือกไดท้ั^งภาษาไทย และภาษาอื'น ๆ มีความ

ทนัสมยั หลากหลายประเภทโดยเฉพาะรายการที'ไม่สามารถหาชมไดจ้ากที'อื'น 

ที'จะเป็นสิ'งดึงดูดใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจที'จะเลือกรับชม 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์มีส่วนสําคัญที'จะช่วยให้

ผู ้บริโภครับทราบว่ามีรายการใดบ้างที' จะสามารถเลือกรับชมได้จาก

แอพพลิเคชั'น หรือเวบ็ไซต ์ดงันั^น การเลือกใชสื้'อ และรูปแบบการนาํเสนอมี

ส่วนสาํคญัเป็นอยา่งยิ'ง เช่น รายการแบบเดียวกนั แต่เนน้ที'การประชาสัมพนัธ์

นักแสดงนาํให้กลุ่มหนึ' ง ในขณะน̂ีอีกกลุ่มหนึ' งจะเน้นไปที'การนาํเสนอใน

รูปแบบกระชบั สั^น เขา้ใจง่าย หรือการประชาสมัพนัธ์รายการที'แตกต่างกนัใน

กลุ่มเป้าหมายที'ต่างกนั ตลอดจนการส่งเสริมการขาย เพื'อดึงดูดใหค้นเกิดความ

ตอ้งการ และตดัสินใจสมคัรไดง่้ายข̂ึน  
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ปัจจยัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคที'ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรม ดา้น

สังคม และดา้นปัจจยัส่วนบุคคลลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจทั^งส̂ิน และเมื'อเรียงลาํดบัตาม

ค่าสมัประสิทธิ©  (Beta Coeffcient) จากมากไปนอ้ย จะไดด้งัน̂ี 

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ในดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตที'เปลี'ยน อายุ อาชีพ ลว้น

ส่งผลต่อการตดัสินใจ และก่อให้เกิดการเปลี'ยนแปลงการตดัสินใจจากรายการที'

เคยชอบ ก็แปรเปลี'ยนเป็นไม่ชอบ หรือหันไปชื'นชอบรายการรูปแบบอื'น ๆ ได้

เช่นกนั นกัการตลาดควรคาํนึงถึงความตอ้งการ หรือความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ที'อาจเกิดการเปลี'ยนแปลงไดต้ลอดเวลา และตอ้งตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

2. ดา้นสังคม ในยคุแห่งการสื'อสารที'สามารถติดต่อ เชื'อมโยงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํ

ให้ผูค้นมีสังคมที'ใหญ่ข̂ึน และกระแสความนิยมต่าง ๆ ที'เกิดข̂ึนจากอีกฟากของ

โลกก็อาจเป็นที'นิยมในอีกฟากของโลกไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นกนั นกัการตลาดตอ้ง

สามารถปรับเปลี'ยนแผนการตลาดใหเ้หมาะสมตามกระแสสงัคมไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

รวมถึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนหมู่มากได ้และกลายเป็นที'จดจาํ 

ตลอดจนการสร้างทศันคติที'ดี เพื'อก่อใหเ้กิดการยอมรับในสงัคม 

3. ดา้นวฒันธรรม นกัการตลาดจะตอ้งรู้จกั นาํเสนอเรื'องราวต่าง ๆ ที'น่าสนใจ และ

ทนัสมยั เพื'อทาํให้ผูบ้ริโภครู้เท่าทนักระแสความนิยมของสังคม แต่ตอ้งไม่ดูถูก 

เหยยีดหยาม หรือนาํเสนอสิ'งที'ขดัต่อวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถิ'นนั^น ตลอดจน

การนําเรื' องราว ประเพณีของท้องถิ'นที' เกิดข̂ึนมานําเสนอ หรือประยุกต์ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และสร้างทศันคติที'ดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจิยัครั�งต่อไป 

1. การศึกษาวิจยัคร̂ังน̂ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถามเพียงเท่านั^น ซึ' งอาจทาํใหพ้ลาดขอ้มูลสาํคญับางอยา่งได ้

ในคร̂ังถดัไปควรใชก้ารวิจยัรูปแบบอื'นเพิ'มเติม เพื'อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิ'งข̂ึน 
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หรือนาํสถิติในรูปแบบอื'น ๆ มาใชว้ิเคราะห์ เพื'อให้เขา้ใจถึงสาเหตุที'แทจ้ริงได้

ชดัเจนยิ'งข̂ึน 

2. การศึกษาคร̂ังน̂ีเป็นการศึกษาผูบ้ริโภคทั'วไปที'อาศยัอยูใ่นประเทศไทย อาจทาํให้

พลาดขอ้มูลสาํคญับางอยา่งที'เกิดจากปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ ควรจะมีการสาํรวจ และ

ศึกษาวิจยัในแต่ละพ̂ืนที'ให้มากกว่าเดิม เพื'อให้สามารถเขา้ใจผูบ้ริโภคที'มีความ

แตกต่างกันในแต่ละพ̂ืนที'  เ พื'อทําการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจนมากยิ'งข̂ึน 

3. การศึกษาวิจยัคร̂ังน̂ีเป็นการศึกษาในเรื'องของวิดีโอและโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ต

เท่านั^น โดยในแง่ของการแข่งขนัในตลาดที'แทจ้ริง ควรมีการศึกษาการรับชม

โทรทศัน์ผ่านระบบดิจิตอล ดาวเทียม และเคเบ̂ิล เพื'อนาํมาประเมิน และสร้างกล

ยทุธ์ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 


